
 

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI  A.S.F. 5/2018 

 

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI  A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE ) 

• DATA RAPORTULUI: 11.08.2020 

• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A. 

• SEDIUL SOCIAL:  Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR 

• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224 

• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329 

• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991 

• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50  LEI 

• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB 

 

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :  Raportare acte juridice conform art.82 din Legea 24/2017 

Nr.  

Crt. 

Persoana juridica cu 

care Societatea a 

incheiat actul juridic 

Natura  

actului  

si data 

incheierii  

Obiectul  

actului juridic 

Valoarea totală a  

actului juridic 

sau estimarea 

acestuia 

Datoriile 

reciproce 

 intre parti 

Garantii constituite, penalitati stipulate Termenele si 

modalitatile de 

plata  

1 Banca BT 

Transilvania SA  

Sucursala Oradea 

 

 

 

 Act aditional 

nr. 16/2755/ 

07.08.2020 

la Contractul 

nr. 

2755/2012 

Prelungire linie de 

credit pt activitate 

curenta  pe o perioda 

de 12 luni ; 

1.050.000 EUR ; - Garantii : 

1. Ipoteca mobiliara nr. 2755/CES/01/22.02.2012, 

modificat si completat prin actele  aditionale 

ulterioare, asupra incasarilor si soldul contului 

curent si a subconturilor deschise la Banca 

Transilvania. 

2. Ipoteca imobiliara asupra imobilului constand in 

hale de productie și depozitare, sediu administrativ, 

dependințe si terenul aferent in suprafata de 

157.004 mp (131846 – CF 204333 și 25158 mp – 

CF 204334, situat în Oradea, Șoseaua Borșului nr. 

35, înscris în CF 204333 Oradea cu nr. cad. 204333 

C1 până la C49 și CF 204334 Oradea cu nr. 

cadastral 204334-C1); 

Dobanda și penalitați : 

Rata anuală a dobânzii este de 3,00 % variabilă. 

Se compune din indicele EURIBOR la 6 luni, 

calculat la data de 30.06.2020, adica 0,0 % la care 

se adaugă marja Băncii de 3,00 %. 

Rata anuală a dobânzii va fi actualizată Trimestrial 

Scadent  

14.08.2021 



în prima zi lucrătoare a trimestrului calendaristic cu 

nivelul oficial al indicelui EURIBOR la 6 luni 

calculat în ultima zi lucrătoare a trimestrului 

calendaristic precedent . 

Data de plată a dobânzii, ultima zi a fiecarei luni și 

la scadența creditului .perioada de calcul a dobanzii 

360 zile .  

 

Dobanda penalizatoare  

10%/an, reprezintă procentul de dobandă identificat 

mai sus care se aplică la orice sumă datorată băncii 

si nerambursata la scadenta incepand cu data 

scadentei si pana la data achitarii efective . 

 

 Director General ,                                                                                                                               Director Financiar, 

 

    Lazaroae Mihail                                                                                                                                           Iovan Sanda 


